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U ELREI. Faço faber aos que efte

Alvará virem: Que íendo-mepre-
fente a boa adminiftraçaõ, com que
o Provedor , e Deputados da Junta
da Companhia Geral do Graõ Pa-
rá

, e Maranhão , tem adiantado o
eftabelecimento da mefma Compa-
nhia , em íerviço de Deos , e Meu

,

| e em commum beneficio dos meus
fiéis VaíláJlos: Attendendo ao lou-

vor, e premio, que merecem os que com fidelidade, e
zelo, fe empregaò em tao úteis, e neceííarias obras: E
por folgar por eftes , e outros motivos , de lhes fazer
mercê^Hei por bem ampliar os Privilégios, que na In-
ftituiçaó da meíma Companhia foi fervido conceder-lhes 2
extendendo-os na maneira feguinte :

i Item
:
Porque no Paragrafo fete da referida Infti-

tmçaô fe acha reduzido o Privilegio de Juiz privativo
ao Provedor

, Deputados , Confelheiros , Secretario ,
I rovedor dos Armazéns

i Efcrivães , e Caixeiros , em
quanto exercitaíTem : Eftabeieço

, que da publicação def-
te em diante gozem do mefmo Privilegio naô fó as re-
feridas peifoas

, ainda depois de haverem acabado os feus
refpeóbvos minifterios, e empregos 5 mas também igual-
mente, e fem diíFerença alguma, todos os Accioníftas,
que íe mtereílarem na mefma Companhia com dez Ac-
ções, e dahi para cima • preferindo efte Privilegio a to-
do

, e qualquer outro
5 ainda que fejà mais antigo , e

incorporado em Direito , como o dos Moedeiros ; e ex-
ceptuando-fe fomente aquelles

, que forem fundados em
Tratados públicos , ou eítabelecidos pela Ordenação do
livro fegundo, titulo eincoenta e nove.

Item
:
Ordeno

, que a Apofentadoria acliva , e
paffiva, de que fe tratou no Paragrafo nove da mefma
Inítituiçaô, fe extenda também aos Familiares domeíti-
cos do Provedor

, Deputados , Confeíheiros , e mais
Officiaes da mefma Companhia

, que fem dolo , nem
•malícia os fervirem das fuás portas para dentro: Con-
íervando as peifoas, que oecuparem os referidos empre-*



gos, ainda depois de haverem íahido dei I es , -o fob rédi-
to Privilegio j do qual gozaráó da meíma forte os Ac-
ciomRas

, que na Companhia tiverem dez mil cruzados
de intereíle , ou dahi para cima. E porque o referido
indulto Hei por bem que tenha lugar em qualquer par-
te deites Reinos , e feus Domínios , onde os fobreditos
(Mciaes exercitarem os feus miniíterios , e empregos

,

poílo que pelo que pertence á Apofentadoria activa fo-

mente , devem ufar delie em quanto os exercitarem :

Sou fervido
, que na Cidade de Lisboa feja deíle Juiz

o Conde Apofentador mor ; fóra da meíma Cidade o
Juiz Confervador da dita Companhia no diílriclo da Ca-
ía da Supplicaçaõ ; no da Caía do Cível, o Chanceí-
Im da Caia do Porto , ou quem feu cargo fervir ; e
raos Domínios Ultramarinos os Miniílros , e Juizes das
terras

5 a quem fe requerer.

Item: Determino, que os fobreditos Provedor,
Deputados

, Confelheiros , Adminiítjadores , e Caixeiros
4a mefma Companhia , em quanto exercitarem os fobre-

empregos , nao poííao fer obrigados a fervir con-ditos

tfa fuás vontades Oilicio algum de Juítiça, ou Fazenda,
nem cargos dos Confeíhos , nem ainda a cobrar fintas

,

impoíições, tributos, ou quaefquer outros Direitos , nem
a fer Depoíitarios delles.

item : As peífoas, que fervem , e fervirem os di-
tos empregos da Companhia , e que nella faõ , ou fo-
rem intereíladas com dez AcçÓes , ou dahi para cima

yem quanto nella fervirem , e taes Acções tiverem
, go-

zarão jdo Privilegio de Nobres ; nao' fó para o effeito
de naó pagarem rações , oitavos , ou outros encargos
peífoaes das fazendas

, que poífuirem nas terras , onde
pelos Foraes fomente fao obrigados os Peões a pagar os
referidos encargos ; mas também para fem difpenfa de
mecânica receberem os Hábitos das Ordens Militares :

Com tanto
, que ao tempo, em que os houverem de re-

ceber
, nao tenhao exercícios incompativeis com a No-

breza
; e que -efta graça , e a da Apofentadoria , fejao

fomente peífoaes a favor dos originários Accioniftas
,

íem que delles poffa6 paí&r áspefíbas, que por venda,

cef-



ceíTaó , ou qualquer outro titulo lhes fuccederem nas di-

tas Acções originarias, e da primitiva fundação dafobie-

dita Companhia.

E eite ie cumprirá como nelle fe contém , debai-

xo das meímas clauíuias , e Condições conteúdas no ou-

tro Alvará de lete de Junho de mil fetecentos e cinco-

enta e cinco ,
pelo qual fui fervido confirmar o eftabe-

lecimento da fobredita Companhia, íem reílricçaõ , al-

teração , ou minguamento algum.

Pelo que mando ao Prefidente do Defembargo do

Paço , Regedor da Caía da Supplkaçaó , Vedores da

minha Real Fazenda , Prefidentes do ÇonfeJhp do Ul-

tramar, e da Meza da Conferencia 3 e Ordens, e bem
aíTim aos Governadores da Cafa do Civel , e das Re-
lações da Bahia , e Rio de Janeiro , Vice-Reí , Capi-

tães Generaes do Braíil , Ouvidores Geraes , e a todos

os Defembargadores , Corregedores
^ Juizes , e Jultiças

de meus Reinos , e Senhorios , que âífim o cumpraô ,

e guardem , e façaó cumprir , e guardar fem duvida ,

nem embargo algum , naõ admittindo requerimento, que

impida em tudo , ou em parte o erTeito defte * que hei

por bem valha como Carta paliada pela Chancellaria

íem por ella paílar , iem embargo das Ordenações do li-

vro íegundo , titulo trinta e nove., ^qtU#renta eai contra-

rio , e poílo que o feu efiFeito haja de durar mais de

hum anrió. Dado em Salvaterra de Magos a dez de Fe*

vereiro de mil fetecentos cincoenta e íete.

Sebajliao Jofè de Carvalho e Mello.

A Lvard', por que Voffa Mageflaâe ha for bem ani-

fitar os Privilégios , que na Injlituicao da Junta da

Ad-
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Adminiftraçao da Companhia Geral do Grão Pará , e

Maranhão , lhe tinha concedido : Na forma , que nelle fe

declara.

Para VoíTa Mageftade ver.

Regiftado neíla Secretaria de Eftado dos Negócios

do Reino a foi. $8 verf. do livro da Companhia
Geral do Graò Pará , e Maranhão. Salvaterra de

Magos a ii de Fevereiro de 1757.

Joaquim Jofé Borralho.

Joaquim Jojf Borralho o fez.

Na Officina de António Rodrigues Galhardo.






